Du som är äldre – vill du ha ett nytt sammanhang?
I pensionärsföreningarna runt om i Jönköpingsdistriktet (vilket även i viss
mån innefattar delar av Kalmar län) har vi tagit fasta på detta med
sammanhang och gemenskap, och driver med stöd från Allmänna
arvsfonden ett projekt, gemenskap.org för att skapa nya möjligheter till
gemenskap och tillhörighet när man är pensionär!
Du som känner att det på något sätt tagit stopp, det du brukade tycka om
att göra fungerar inte längre, gamla kolleger och vänner glesnar med åren,
grannarna är sjukliga, hemtjänstens personal är fantastisk, men hinner inte
sitta ner och prata.
Du kanske skulle vilja gå på café, men har ingen att fika med? Kanske
besöka en utställning, men ingen att gå med? Eller prova att gå på några
träffar i en pensionärsförening, men känner ingen som är med?
PRO, SKPF Pensionärerna, RPG och SPF Seniorerna vill ge dig möjlighet att
ta del av aktiviteter och gemenskap i olika sammanhang!
Hos Allmänna arvsfonden www.arvsfonden.se och på projektets hemsida
www.gemenskap.org kan du läsa mer.
För att lämna ut dina kontaktuppgifter behöver personal, t.ex. i hemtjänst,
på boende eller vårdcentral ha din tillåtelse.
Nedan finns en talong som du skriver på och lämnar till personal i din
hemtjänst, boende eller vårdcentral. Det är ett medgivande för att lämna ut
dina kontaktuppgifter till pensionärsorganisationernas kontaktcenter i
Jönköpingsdistriktet.
KONTAKTCENTER E-POST: kansli@spf-f.se MOBIL: 073-2671603
Vill du vara med?
Klipp av talongen nedan, underteckna och lämna till någon i personalen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Jag ger tillåtelse att lämna ut mina kontaktuppgifter. Mina uppgifter kommer
endast att lämnas till pensionärsorganisationerna i Jönköpings-distriktet, och
vidarebefordras till lokalt ansvariga i en förening nära min bostadsort.
___________________________________________________________________________
Datum
Ort
Telefon
___________________________________________________________________________
Underskrift
Namnförtydligande
___________________________________________________________________________
Till berörd personal: Lämna vidare kontaktuppgifterna via telefon: 073–267 16 03 eller e-post:
kansli@spf-f.se. Denna talong ska sedan arkiveras i låst arkiv på din arbetsplats. Tack för din hjälp!

